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اخبار
ترمیم فیبر نوری مسیر اصفهان ـ نائین

عملیات ترمیم فیبر نوری ماکس فایبرهوم
اصفهان ـ نائین از سوی معاونت مخابرات منطقه
اصفهان انجام شد.
به گزارش امتیاز ،وحید راجی خواه معاون
مخابرات منطقه در تشریح انجام این عملیات گفت:
پس از اطالع رسانی همکاران اتاق رادیو تهران در
خصوص قطع فیبر نوری مسیر فوق ،گروه نگهداری
تعمیرات فیبر نوری منطقه جهت بررسی مشکل
به محل مورد نظر اعزام شدند که پس از تست
 OTDRو تحلیل گراف خروجی دستگاه توسط
مناطق اصفهان و جنوب شرق مشخص شد فیبر
نوری در فاصله  55کیلومتری نائین دچار قطعی
شده است .وی با بیان اینکه این قطعی در اثر
بارندگی های فصلی و جاری شدن سیل در
محدوده کیلومتر  427خطوط لوله  16و  20اینچ
انتقال فرآورده از رفسنجان بوجود آمده بود ،افزود:
با استفاده از ماشین آالت سنگین دو سر قطع شده
کابل در بستر رودخانه نمایان و پس از  2روز کار
عملیات فیوژن و اتصال نهایی دو سر کابل انجام
شد.راجی خواه با اشاره به اینکه عملیات جوش
نوری تارها به صورت استاندارد صورت گرفته است،
گفت :برای جلوگیری از قطعی مجدد  60متر از
کابل مورد نظر پس از قرار گیری در داخل لوله
پلی اتیلن ( 63میلیمتر و فشار کاری  10اتمسفر)
به عمق  3متری از سطح بستر رودخانه منتقل
و مفصل های فیبر نوری در کناره های رودخانه
کارگذاشته شد.

تسهیل دسترسی به خطوط لوله انتقال
فرآورده نفتی مسیر رفسنجان-یزد

با تسطیح و مرمت  60کیلومتر از مسیر خط
لوله  20و  16اینچ انتقال فرآورده نفتی مسیر
رفسنجان-یزد ،دسترسي به اين مسير تسهیل شد.
به گزارش امتیاز ،منطقه جنوب شرق ،سید
امین آلطه ،رئیس واحد نگهداری و تعمیرات
خطوط لوله منطقه با بیان اینکه صیانت از حریم
خطوط لوله جزو وظایف تعریف شده این واحد است،
گفت :به منظور تسهیل دسترسی واحدهای عملیاتی
منطقه به خطوط لوله در زمانهای الزم 60 ،کیلومتر
از خط لوله  16و  20اینچ انتقال فرآورده نفتی مسیر
رفسنجان-یزد مورد ترمیم و تسطیح مسیر قرار
گرفت.سید امین آلطه به دیگر اقدامات انجام شده
اشاره کرد و افزود :همزمان با تسطیح مسیر احیای
ی و اصالح رودخانهها که به
تاج خط ،رفع آب بردگ 
دلیل بارندگیهای فصلی تخریب شده بود ،نیز مورد
مرمت و بازسازی واقع شد.

 ۲۵درصد شاغالن در  ۲دهه آینده
شغل خود را از دست میدهند

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت :طبق
آمار ۲۵ ،درصد مردم شاغل ،در دو دهه آینده
شغل خود را از دست خواهند داد ،البته این
به دلیل کاهش تقاضای اشتغال نیست و بدان
معناست که آن شغل به طورکلی در دو دهه
آینده از بین خواهد رفت.
در این مراسم ،رئیس دانشگاه علم و صنعت
اظهار داشت :در چهار دهه اخیر ،دانشگاهها از
نسل اول به نسلهای دوم ،سوم و چهارم ارتقا
یافتهاند.
جبارعلی ذاکری افزود :دانشگاههای
نسل اول صرفا مبنای آموزشی داشتند ،اما
دانشگاههای نسل چهارم به دنبال حرکت به
سمت فناوری ،توسعه علم و ورود به زندگی
روزمره مردم هستند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد:
طبق آمار ۲۵ ،درصد مردم شاغل در دو دهه
آینده شغل خود را از دست خواهند داد ،البته
این به دلیل کاهش تقاضای اشتغال نیست و
بدان معناست که آن شغل به طورکلی در دو
دهه آینده از بین خواهد رفت .وی توضیح داد:
سه دهه قبل« ،پست» وظیفه جدی در زندگی
روزمره مردم داشت ،بسیاری افراد از راههای دور
به یکدیگر نامه مینوشتند ،اما امروز به کمک
فناوری ،تماسهای تصویری توسط تلفنهای
هوشمند برقرار میشود و نیازی به نامهنگاری
و پست نیست.
ذاکری افزود :کسب و کارهای اینترنتی
و الکترونیکی هم به تدریج جایگزین کسب و
کار جاری کشور میشود و این یعنی بسیاری
از مغازهها به مرور نوع کارشان عوض میشود.
رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به
توسعه فعالیتهای اینترنتی ،اظهار داشت :در
تغییر روندها ،یکی از مباحث همین امدادرسانی
جادهای نوین است که البته دانشگاه علم و
صنعت ،دانشکدههای مرتبط با این موضوع دارد
که در این حوزه فعالیت میکنند.
ذاکری تأکید کرد :برای حمایت از
فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی ،دانشگاه علم
و صنعت اعالم آمادگی کامل دارد.
رئیس دانشگاه علم و صنعت یادآور شد:
همچنین کانون مطالعاتی دانشگاه علم و صنعت
هم در این حوزه همکاری میکند.
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مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها خبر داد:

اعزام قانونی نیروی کار به خارج  ۱۵۰درصد افزایش مییابد

یک مقام مسئول در وزارت کار از تالشهای این
وزارتخانه برای حضور پنج هزار نفر از نیروی کار ایران
در سال جاری در کشورهای خارجی خبر داد.
کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای دیگر نه
تنها به کاهش حضور نیروی کار خارجی در کشور
و مشخصا افغانستانی ها دامن زد بلکه تمایل را برای
حضور در کشورهای دیگر افزایش داد .گرچه اسناد
تاریخی خاصی در رابطه با تاریخچه مهاجرت نیروی
کار ایران در کشورهای دیگر منتشر نشده اما از پیش
از انقالب مشروطه کارگران ایرانی حضور گستردهای
در صنایع باکو که آن زمان بخشی از روسیه تزاری
بود ،پیدا کردند .ارمغان این مهاجرت تشکیل حزب
اجتماعیون -عامیون در انقالب مشروطه بود.
بعدها ،در سال های نه چندان دور کار در ژاپن به
مساله ای مهم و اساسی برای افکار عمومی ایران بدل
شد .پای عشق به مهاجرت برای کار حتی به سینما باز
شد و موضوع مهاجرت به ژاپن دستمایه ساخت فیلم
هایی با این مضامین بود .حاال اما از پس چندین سال،
بار دیگر موضوع خروج نیروی کار خارجی و حتی
افزایش تمایل نیوری کار ایرانی برای حضور در بازار
کار خارج از کشور مطرح شده است.
محمد اکبرنیا ،مدیر کل دفتر هدایت نیروی
کار و کاریابیها ،در گفتگو با خبرآنالین در رابطه با
شایعاتی که از افزایش خروج نیروی کار ایرانی از کشور
بیان می شود ،تصریح کرد :خروج نیروی انسانی از
کشور موضوع بررسی های دفتر ما نیست چرا که دفتر
هدایت نیروی کار صرفا به ارقام مربوط به خروج قانونی
برای کار از طریق کاریابی ها دسترسی دارد و دیگر
موارد خروج اعم از تحصیلی تا مهاجرت را بررسی
نمیکنیم .مضاف بر اینکه بخش مهمی از نیروی کار
مهاجر ایرانی با ویزای غیرشغلی در کشورهای دیگر به
ویژه کشورهای همسایه مشغول میشوند.
او ادامه داد :البته ما برای سال جاری افزایش
 ۱۵۰درصدی اشتغال نیروی کار در خارج از کشور را
مدنظر داریم که به نظر من تا پایان سال محقق می

شود .این میان باید توجه داشت در سال گذشته دو
هزار نفر از این طریق به خارج از کشور رفتند و امسال
با توجه به مذاکراتی که با آلمان شده برنامه ما بر
خروج پنج هزار نفر داللت دارد.او ضمن تایید افزایش
انگیزه ها برای کار در کشورهای دیگر ،خاطرنشان
ساخت :طبیعتا کاهش قدرت پول ملی این انگیزه را به
مراتب بیش از قبل افزایش داده است.
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه
مزیت استفاده از این روش در نیفتادن کارجویان در
دام کالهبرداران است ،افزود :مراجعه به دفاتر کاریابی
مجوزدار چنین مشکالتی را در پی نخواهد داشت.
عالوه بر این تالش داریم تا برای نیروی کار اعزام شده
بیمه تامین اجتماعی هم پوشش های الزم را انجام
دهد تا بازگشت آنها به کشور همراه با مزایای بیمه
ای باشد .عالوه بر این قصد داریم تا با ارائه گواهینامه
شغلی عوارض خروج از کشور آنها کاهش یابد .اکبرنیا
تاکید کرد :اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر اکنون
به عنوان یک صنعت سودآور در جهان معرفی می
شود که گردش مالی آن ساالنه  ۶۰۰میلیارد دالر

است اما متاسفانه سهم ایران از این بخش به یک
درصد هم نمیرسد .وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر
مقصد متقاضیان کار تاکید کرد :از کشورهای همسایه
چون کردستان عراق ،تا کشورهای بلوک شرق سابق و
از اروپا تا کانادا و استرالیا همگی متقاضیان خاص خود
را دارند .این تقاضاها در بخش هایی مختلفی چون
ساختمانی تا فناوری اطالعات است.
روسیه تزاری اولین کشوری است که ایرانیان
برای یافتن شغل به آن مراجعه کردند .حضور ایرانیان
اغلب در مناطق نفتی باکو از میانه دوره قاجار شدت
گرفت به گونه ای که جمعیت زیادی از آنها در یک
دهه پیش از انقالب مشروطه و تحت تاثیر مبارزات
کارگری در روسیه ،انجمن عدالت را پایه ریزی
کردند .اغلب مورخان این انجمن را پدر معنوی
حزب اجتماعیون -عامیون می دانند .پس از انقالب
بلشویکی در اکتبر  ۱۹۱۷و افزایش سو ظن حاکمان
ایران در عصر پهلوی اول و تحوالت سیاسی در روسیه
ای که دیگر شوروی خوانده می شد ،مهاجرت به این
مناطق برای یافتن شغل به پایان رسید .این همزمان

شد با فروپاشی عثمانی و جنگ های جهانی که برای
مدتی به سفرهای دسته جمعی کاری پایان داد .با آغاز
دوره پهلوی دوم ،مهاجران اغلب از میان دانشجویان
برگزیده شدند و با توجه به برنامه های رشد سریع
اقتصادی ،عمال ایران خود نیازمند نیروی کار بود،
درنتیجه تقریبا آمار خاصی از مهاجرت گسترده برای
یافتن شغل در این بازه زمانی در دست نیست .اواخر
دهه  ۶۰روادید میان ایران و ژاپن ساده تر شد و
همین تبدیل به مفری برای حضور گسترده تر ایرانیان
جویای شغل در کشوری شد که توسعه را با سرعتی
بیش از هر کشوری طی می کردند .حواشی ناشی از
حضور ایرانیان ،ژاپنی ها را به پایان این دوره سوق
داد .در دهه  ۸۰شمسی امارات و دیگر کشورهای
حوزه خلیج فارس تبدیل به مهاجرتگاه های اصلی
ایرانیان شد ،البته قشری که در دهه  ۸۰به این سمت
رفتند ،از نظر طبقاتی اقشار مرفه تری بودند که با
سرمایه های خود به جای کارگری ترجیح دادند کسب
و کار به راه اندازند .ایران درگیر فرار مغزهاست؟ هر
چند ترکیب نیروهای متقاضی خروج از سال های
دور ،پیش از مشروطه تا امروز تغییری جدی کرده
است اما هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند مبحث
مهاجرت نخبگان از ایران نکته ای انحرافی است و
ایران با بحرانی جدی در این عرصه روبرو نیست .این
مقام مسئول با رد کردن انتقاداتی که به خروج نیروی
انسانی و فرار مغزها در کشور می شود توضیح داد :در
ایران دائم این بحث مطرح شده و تبدیل به یک داده
اجتماعی شده است حال آن که همه ایرانیانی که از
کشور خارج می شوند نوابغ هستند .من از معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری شنیدم که ایران
نسبت به بسیاری کشورها سرانه کمتری برای فرار
نخبه ها دارد .این میان باید توجه داشت نیروی کاری
که به خارج می رود می تواند هم تجارب خوبی کسب
کند و هم به کشور ارز بیاورد ،عالوه بر این فرصتهای
شغلی برای دیگر متقاضیان ایرانی برای کار در کشور
خالی می شود.

رئيس  HSEتاكيد كرد:

لزوم تامين نيروي انساني و تجهيزات تخصصي در مراكز انتقال نفت صعب العبور

گردهمایی روسای  HSEستاد و مناطق  12گانه و کمیته
تخصصی  HSEDشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به
میزبانی منطقه اصفهان برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،این گردهمایی با حضور مدیر  HSEو
پدافند غیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
ایران ،رئیس  HSEشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و
روسای مناطق  12گانه شرکت برگزار شد.
در ابتدای این گردهمایی محمدرضا تقوایی رئیس HSE
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ضمن تأکید بر ضرورت
تشکیل گردهمایی های سالیانه مسئولین  HSEمناطق  12گانه و
ستاد شرکت گفت :امیدواریم با تداوم دوره های مختلف آموزشی و
برپایی جلسات هم اندیشی مسائل و مشکالت حوزه  HSEمناطق
را حل و فصل نماییم.
وی تأمین نیروی انسانی متخصص به خصوص نیروهای آتش
نشان و همچنین بروزرسانی تجهیزات اطفاءحریق در مراکز انتقال

نفت واقع در مناطق صعب العبور و کمتر توسعه یافته را از دغدغه
های اصلی این واحد دانست.
سیدمحمد پورراکی مدیر  HSEشرکت ملی پاالیش و پخش
ضمن بررسی مسائل و مشکالت حوزه بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با تأکید بر لزوم همکاری
و ارتباط بیشتر شرکت های تابعه پاالیش و پخش بیان کرد :عملکرد
هوشمندانه همکاران در مسائل زیست محیطی همچنین توجه به
اصل پیشگیری در کلیه امور شرکت یک ضرورت است که این مهم با
تعامل و ارتباط بخش های مختلف HSEمحقق خواهد شد.
در ادامه این گردهمایی سیاوش اورنگی مدیر منطقه اصفهان
اظهار داشت :شعار «اول ایمنی بعد کار» سرلوحه فعالیت ما قرار دارد
و امیدواریم با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه و حجم باالی
انتقال حدود  37تا  40درصد نفت خام مورد نیاز کشور  ،به صورت
ویژه به نیازها و مشکالت واحد  HSEمنطقه اصفهان رسیدگی شود.
گفتنی است ،عالوه بر این گردهمایی به مدت دو روز روسای

 HSEستاد و مناطق  12گانه دوره آموزشی «استانداردهای IPS
مرتبط با طراحی سیستم های اطفاء حریق با کف» را با موفقیت
طی کردند.

ایرانسل تعرفههای مقرون بهصرفه و اینترنت رایگان برای حجاج ارائه کرد
تومان و ارسال پیامک  900تومان خواهد بود.
دریافت پیامک رایگان است.

ایرانسل روزانه 10مگابایت اینترنت رایگان،
پنج بسته اینترنت و تعرفههای تخفیفی ویژهای
برای حجاج سال  98ارائه کرده است.
به گزارش امتیاز ،از دهم تیرماه امسال
تعرفههای تخفیفی برای مکالمه و اینترنت برای
مشترکانی که به حج مشرف میشوند در دسترس
قرار گرفته است و تمامی مشترکانی که به این
سفر میروند میتوانند تا  20شهریور ماه از آن
استفاده کنند .ایرانسلیها میتوانند از تخفیفهای
ارائه شده برای مکالمه ،بستههای اینترنتی و 10
مگابایت اینترنت رایگان روی دو اپراتور زین و
موبیلی در کشور عربستان استفاده کنند.
تعرفه مشترکان ایرانسل ،مطابق جدول زیر
برای برقراری تماس به ازای دریافت تماس 2000
تومان ،مکالمات داخلی و تماس با ایران 3800

مشترکان ایرانسل میتوانند با شماره گیری
کد دستوری  *۱۱۱۱*۸#و یا استفاده از نرم افزار
کاربردی ایرانسل من پس از فعالسازی رومینگ
بین المللی از بستههای  ۱۰مگابایت روزانه رایگان
خود استفاده کنند .همچنین بستههای ویژه ارائه
شده با شمارهگیری کد  *۱۱۱۱*۳*۲#یا از
طریق نرم افزار کاربردی ایرانسل من در دسترس

مشترکان قرار دارند.
ایرانسل همچنین  5بست ه ویژه  75تا 1024
مگابایتی ،مطابق جدول زیر ،برای حجاج در نظر
گرفته است که این دسته از مشترکان ایرانسل از
زمان فعالسازی بستههای ویژه حج تا یک هفته
برای استفاده از آنها زمان دارند.

مشترکان ایرانسل میتوانند عالوه بر
بهرهگیری از تنظیمات دستی تلفنهای همراه،

برای فعالسازی رومینگ بینالملل ،با شمارهگیری
کد*۱۱۱۱*۱#از سیمکارت خود یا استفاده از
نرم افزار کاربردی ایرانسل من سرویس رومینگ
بینالملل خود را فعال کنند .مشترکان ایرانسل
میتوانند از نسل چهارم اینترنت همراه  4Gدر
کشور عربستان بهره بگیرند.
همچنین این امکان برای مشترکان
فراهم شده است که در صورت بروز مشکل و
یا درخواست راهنمایی ،با شمار هگیری شماره
 ۰۰۹۸۹۳۷۷۱۱۰۰۰۰یا استفاده از خدمات
گفتوگوی آنالین با کارشناسان از طریق
وبسایت ایرانسل ،نرم افزار کاربردی ایرانسل
من و ارسال ایمیل به نشانی الکترونیکی
 haj@mtnirancell.irبا مرکز پشتیبانی
اختصاصی ایرانسل به صورت  ۲۴ساعته در
تماس باشند.
عالوه بر این ،ایرانسل با اعزام نمایندگان و
کارشناسان خود به شهرهای مکه مکرمه و مدینه
منوره و استقرار در بعثه مقام معظم رهبری ،برای
پشتیبانی و پاسخگویی به سواالت زائران گرامی در
ایام حج آماده خدمترسانی است.

نامه وزیر صنعت به همتی:

فورا ارز صنایع روغن نباتی را بدهید

وزیر صنعت با ارسال نامه ای به مدیر کل بانک مرکزی درباره احتمال کمبود روغن خام و نهاده ها از
نیمه سال جاری هشدار داد و خواستار اختصاص فوری ارز به این محصوالت شد.
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با موضوع تخصیص و تامین فوری ارز روغن خام و نهادهها
نوشت :به پیوست تصویر نامه شماره /۳۱۶ص ۹۸/مورخ  ۱۰/۴/۱۳۹۸انجمن صنفی صنایع روغن
نباتی ایران و نامه شماره /۵۳ص ۹۸/مورخ  ۱۱/۴/۱۳۹۸انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران در
خصوص عدم تخصیص و تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روغنکشی ایران (روغن خام) و
متعاقبا عدم ترخیص کاالی مذکور و نیز مشکالت عدیده در زمینه تامین به موقع روغن خوراکی
جهت استحضار ارسال میگردد.
با عنایت به اینکه وضعیت آرامش و ثبات کنونی در بازار روغن خوراکی حاصل تخصیص و تامین به
موقع ارز و مساعدتهای به عمل آمده از سوی آن بانک میباشد و از طرفی به منظور جلوگیری از تاثیرات
نامطلوب و تالطم در بازار و همچنین عدم ترخیص روغن خام و هزینه دموراژ کشتی ،خواهمشند است
دستور فرمایید ضمن عطف توجه به موارد ذیل ،با قید فوریت همکاری الزم در جهت تامین ارز مورد نیاز
معمول و از نتیجه این وزارت را مطلع نمایند.
 -۱عدم تخصیص ،تامین ارز در یک ماهه گذشته و متعاقب آن تعطیلی واحدهای روغنکشی تا۱۵
روز آینده
 -۲عدم تمایل فروشندگان خارجی برای فروش محمولههای جدید به دلیل عدم دریافت اسناد و
انتقال ارز بابت محمولههای خریداری شده قبلی
 -۳کاهش موجود مخازن روغن خام و تعطیلی کارخانجات تصفیه روغن
 -۴تحمیل هزینههای ناشی از دموراژ کشتیهای وارده و بیمه مناطق جنگی (از یک هفته قبل) و
افزایش هزینههای واردات
در پایان الزم به ذکر است که مصرف موارد خوراکی از جمله روغن در نیمه دوم سال (از شهریور
ماه) افزایش یافته و هر گونه کمبود در بازار این کاال افزایش قیمتی باالیی را در بر خواهد داشت که قطعا
نارضایتی مردمی به دنبال دارد.

بانك
تقدیر استاندار مازندران از بانک
پارسیان

استاندار مازندران ازمشارکت وهمکاری
بانک پارسیان و دیگر بانک های خصوصی در
توسعه سرمایه گذاری و اشتغال این استان تقدیر
کرد.احمد حسین زادگان با ارسال نامه تقدیر
به دکتر کورش پرویزیان ،رییس کانون بانک
ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل
بانک پارسیان از مشارکت بانک های خصوصی
در امر بررسی و پرداخت تسهیالت از محل
اعتبارات بند « ب «تبصره  16قانون بودجه سال
 1397در بخش توسعه سرمایه گذاری و اشتغال
تقدیر کرد.استاندار مازندران همچنین با اظهار
خرسندی ازعملکرد بانک های خصوصی ،ابراز
امیدواری کرد؛ با توجه به نامگذاری سال 1398
به عنوان «رونق تولید» ،بانک های خصوصی
استان در بخش توسعه سرمایه گذاری اشتغال
و تحقق شعار رونق تولید مشارکت و همکاری
الزم را به عمل آورده و در این مسیر گام های
موثری بردارند.

ارتباط مستقیم تلفنی با معاون مالی و
اقتصادی بانک شهر

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران
بانک شهر ،این هفته با حضور معاون مالی
واقتصادی این بانک برگزار میشود.جلسه ارتباط
مستقیم تلفنی این هفته ،با حضور حسن رستم
پناه ،معاون مالی و اقتصادی ،در سامانه نظارت
و ارتباطات مردمی  8655برگزار میشود.بر این
اساس همکاران میتوانند امروزاز ساعت  10تا
 12از طریق شماره تماس  8655هرگونه انتقاد،
پیشنهاد ،شکایت و تقدیر خود از عملکرد این
حوزه را مطرح کنند.گفتنی است ،سامانه8655
به منظور رسیدگی به شکایت ،انتقادات و
پیشنهادات مشتریان و شهروندان بانک شهر،
راهاندازی شده است که از این طریق هر هفته
یکی از مدیران و یا معاونان بانک ،پاسخگوی
حوز ه مربوطه خواهند بود.

انتصابات جدید در بانک ملی

با صدور احکامی توسط محمدرضا حسین
زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد  4نفر از
همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب
شدند که عبارتند از:
.1آقای محمد شهرام اخالق دوست :مدیر
امور حراست
.2آقای نادر اکبری وند :ریاست اداره کل
روابط عمومی
.3آقای بهرام واقفی:ریاست اداره کل
بازاریابی و امور مشتریان
.4آقای علیرضا یحیوی :سرپرست اداره کل
تحقیقات و نوآوری

پرداخت وام قرض الحسنه به
نیازمندان در طرح «همیاران مهر»

بانک قرض الحسنه مهر ایران در طرح
همیاران مهر ،این امکان را میسر کرده تا
کمكهاي شما به صورت وام قرض الحسنه
بدون سود در اختيار نيازمندان قرار گرفته
و بعد از بازگشت اقساط به بانك ،مجددا به
نيازمند ديگري وام اعطا ميشود .در اين طرح،
تصميمگيرنده شماييد و ميتوانيد معرف فرد
نيازمند براي دريافت وام از بانك باشيد .اين وام
بالعوض نيست و اين نيكي ،يك چرخه ادامه
دار است .با توجه به اينكه مبالغ جمعآوري
شده از طريق پرداخت وام قرض الحسنه به
نيازمندان تعلق ميگيرد ،همزمان با بازپرداخت
اقساط توسط فرد نيازمند ،اين مبلغ به شخص
ديگري تخصيص مييابد و اين چرخه مدام تكرار
ميشود و در عمل شما به مدت نامحدود ،به
بينهايت نيازمند كمك ميكنيد.

 600طرح اشتغالزا با عاملیت
ک درحال اجراست
پستبان 

دکتر سعیدرضا جندقیان معاون امور
دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور درهمایش نکوداشت روز دهیاری گفت:
بیش از  600طرح اشتغالزا دهیاریهایکشور
با عاملیت پستبانکایران درحال اجرا میباشد.
در این همایش که با حضور وزیر کشور ،رئیس
سازمان شهرداریها و دهیاریها ،دکتر شیری
مدیرعامل پستبانکایران ،مدیران امور روستائی
استانداریها و جمعی از دهیاران کشور برگزار
شد وی افزود :برنامههای توسعهمحور مدیرعامل
و مجموعه پستبانکایران برای خدمترسانی
به روستاها زمینه اجرای بیش از  600طرح
اشتغالزای دهیاریها را فراهمکرده و تاکنون
42درصد تسهیالت مربوط به این طرحها به مبلغ
 2هزار و  200میلیارد ریال پرداختشده است.
جندقیان تصریحکرد :اجرای این طرحها موجب
رونق بیشتر فعالیتهایعمرانی دهیاریها ،ایجاد
اشتغال و رفاه روستائیان میشود و استمرار و
توسعه اینگونه طرحها از مهمترین برنامههای
دولت در روستاها میباشد.

اعطای تسهیالت قرض الحسنه
اشتغالزایی بانک رفاه به معرفی شدگان
کمیته امداد(ره) و سازمان بهزیستی

بانک رفاه در راستای مسئولیت های
اجتماعی به مددجویان و کارفرمایان طرح های
اشتغال مددجویی کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی کشور با اولویت زنان
سرپرست خانوار تسهیالت قرض الحسنه
پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی بانک
رفاه کارگران؛ متقاضیان یاد شده پس از معرفی
از سوی سازمان فوق االشاره به شعب بانک می
توانند حداکثر تا مبلغ  500میلیون ریال و با
مدت بازپرداخت حداکثر  5ساله از این تسهیالت
استفاده کنند .متقاضیان برای دریافت اطالعات
بیشتر می توانند به پایگاه اطالع رسانی بانک به
نشانی www.refah-bank.irمراجعه و یا با
مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی فراد به شماره
تلفن  021- 8525تماس بگیرند.

